
 

 

 



 

 

 



Úvod 

Největší blok města Brna v sobě spojuje dvě naprosto odlišné etapy vývoje města. Struktura podél 

ulice Lidická, která vznikala živelně na hlavní historické cestě na sever, je do dnešní doby 

charakterizována velmi nesourodou a nekoncepční výstavbou. Naopak Třída kpt. Jaroše a ulice 

dotýkající se historického  jádra města (Koliště, Milady Horákové) jsou již ovlivněny regulačními 

projekty 19. století.  

 

  Výhodná poloha v centru města a zároveň blízkost zeleně, předurčuje tento vnitroblok k dalšímu 

využití, zejména pak pro bydlení.   Ze zástavby uvnitř bloku, která vznikala od konce 19. století, lze 

vyčíst snahy o jeho rozdělení na menší části, které ovšem ztroskotaly na složitých majetkoprávních 

vztazích. Ve vnitrobloku tak můžeme najít několik solitérních staveb a rozsáhlou dostavbu hudební 

scény Městského divadla, která značně zkomplikovala budoucí vývoj tohoto vnitrobloku.  

 

  Nejvýraznějším pokusem o zásah do struktury bloku je nedokončená ulice vymezená dvojicí 

nájemních domů propojených monumentální bránou (Třída kpt. Jaroše č.p. 37 a 39). Tento počin 

vznikl již na konci 19. století, ale nebyl nikdy dokončen. Ulice měla pravděpodobně vyústit skrze 

Kellerův palác na ulici Lidickou. Staviteli F.A. Dvořákovi se ale nepodařilo odkoupit potřebné 

pozemky. 

   Torzo tohoto záměru mi posloužilo jako výchozí bod, jako inspirace k vytvoření místa se silným 

vztahem ke své historii. 

Stávající stav 

  V současném stavu je vnitroblok neprůjezdný. Nachází se zde několik obslužných 

komunikací, které ovšem nepropojují vnitroblok jako celek, což v rámci složitých 

majetkoprávních vztahů ani není možné. Domy vymezující blok mají většinou vlastní vjezd z 

přilehlé komunikace a parkování zajištěné na vlastním pozemku. Tyto i  další parkovací 

plochy jsou v současné době nedostačující jak pro obyvatele bloku, tak pro návštěvníky 

divadla. 

  Pěší prostupnost z ulice Lidické na Třídu kpt. Jaroše je zajištěna přes nádvoří Městského 

divadla rampou podél nové hudební scény. Doba chůze k zastávkám MHD je méně než 5 

minut. 

Ideový koncept řešení 

Hlavní myšlenkou je nejen využít největší vnitroblok města Brna pro moderní bytovou 

výstavbu, ale také reagovat na historický kontext prostředí. Návrh využívá silné osové 

symetrie, kterou určuje osa „brána – Kellerův palác“ a zároveň na této ose vytváří velkolepý 

prostor, striktně vymezený solitérními bytovými domy. Domy tvoří blok, který je rozřezán 

průhledy na vchody jednotlivých domů a tím spolu domy „komunikují“. V místě, kde se 

jakoby sbíhají vysoké fasády policejní ubytovny, divadla a dalších domů, je umístěna věž, 

který dokáže těmto nepříjemným podmínkám vzdorovat lépe, než nízká zástavba. Uvolněním 

prostoru kolem věže pak návrh dává vzniknout rozsáhlým zeleným plochám, která jsou 



členěny jen přírodními cestičkami tak, jak můžeme najít v tomto místě na historických 

mapách.  

Ekologie řešeného návrhu 

Doprava se omezuje pouze na vjezd do vnitrobloku za zaparkování v hromadných garážích, 

které se nacházejí pod novou zástavbou. Další podzemní garáže jsou navrženy v severní části 

bloku a budou sloužit obyvatelům okolní zástavby a návštěvníkům divadla. Příjezd rampou 

na vyvýšené plató je pouze pohotovostní (hasiči, záchranka, svoz odpadu apod.) 

Likvidace dešťových vod je zajištěna průlehy, kde se nadbytečné množství vody akumuluje a 

následně odtéká do stávající kanalizační sítě ( + splaškové). Technické řešení obvodového 

pláště budov nevyžaduje další dodatečné zateplení, ani využití rekuperace.  

Bilance nové zástavby  

a) Obytná věž 

Byty do 100 m2  : 49 (5 x 1kk, 22 x 2 kk, 22 x 3 kk ) 

Byty nad 100 m : 4 (4 x 4kk) 

Počet parkovacích stání : 55 

b) Bytové domy 

Byty do 100 m2 : 99 (22 x 2 kk, 77 x 3 kk ) 

Byty nad 100 m2 : 22 (22 x 4 kk) 

Počet parkovacích stání :  121 

 

 

 

 

 

 

 

 


